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گزارش

ادامه مسابقات هفته شانزدهم

پدیده ترمز آلومینیوم را کشید

گروه ورزش/در ادامه مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر روز گذشته
چهاردیداردرشهرهایمختلفبرگزارشدوتیمهایانتهایجدولیدر
مصاف با حریفان شان امتیاز از دست دادند تا رقابت در انتهای جدول
فشردهتر شود .در اراک تیم آلومینیوم که خود را در حد مدعی مطرح
کرده ،میزبان تیم پدیده مشهد قعرنشین مسابقات بود و در حالی که
این تیم در خانه به حریفان باج نمیدهد مقابل تیم بحران زده پدیده
با تساوی پرگل  2-2متوقف شد .پدیده مشهد با این که دو بار از تیم
آلومینیوم عقب افتاد اما ناامید نشد و بازی باخته را با تساوی خارج از
خانه عوض کرد .تیم نفت مسجد سلیمان که همسایه جدولی پدیده
استمثلهفتهگذشته کهسهگلمقابلاستقاللخوردهبود،اینباربه
پیکانباخت.مجتبیحسینیکهسابقههدایتتیمنفتراداردواکنون
سرمربی پیکان است با فوت کوزه گری شاگردان سابقش را شکست
داد.تیمهایتراکتوروگلگهردرسرمایشدیدتبریزبهنتیجهایبهتر
ازمساوینرسیدندوبازیدوتیمباتساویبدونگلبهپایانرسید.تیم
بحران زده ذوب آهن هم که هفته گذشته با سه گل برابر پرسپولیس
باخته بود ،دوباره در خانه شکست خورد و این بار نفت آبادان بود که
ذوبیها را با یک گل شکست داد .شاگردان علیرضا منصوریان که در
هفتههای اخیر نتایج خوبی گرفتهاند ،یک برد ارزشمند در فوالدشهر
بهدستآوردند.اینسومینبردمتوالینفتیهابودوباعثشداینتیم
باالترازفوالددرردههشتمقراربگیرد.مسابقاتهفتهشانزدهمامروز
با انجام یک دیدار پیگیری میشود و تیمهای فجرسپاسی و نساجی
مازندران از ساعت 15به مصاف هم میروند .دیدار تیمهای هوادار و
استقالل هم به دلیل مثبت شدن تست کرونای بازیکنان استقالل به
چهارشنبهموکولشدهبودکهبادعوتازسهبازیکنآبیپوشبهتیمملی
به نظر میرسد این بازی در این تاریخ برگزار نخواهد شد و باید منتظر
اعالمسازمانلیگبود.باپایانیافتنهفتهشانزدهممسابقاتلیگبه
دلیلاردویتیمملیودیدارهایآنبهمدتیکماهتعطیلخواهدشد.
▪تابلوینتایج

آلومینیوماراک-2پدیدهمشهد 2
گلها:امیرنوری 48وامیدسینگ-81پنالتیبرایآلومینیوم
ومیالدکمندانی 50ومحمدرضافالحیان 91برایپدیده
نفت مسجدسلیمان یک -پیکان 2
گل ها :امیر روستایی  46برای نفت و غالمرضا ثابت ایمانی
 23و مجتبی حقدوست 25برای پیکان
تراکتورصفر-گل گهرسیرجان صفر

ذوب آهن صفر-صنعت نفت آبادان یک
گل :طالب ریکانی13
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تیم ملی فوتبال بــانــوان کشورمان در دومین
مسابقه خود در جام ملتهای آسیا دیروز به مصاف
چین دارنده  8عنوان قهرمانی آسیا رفت و با نتیجه
 7بر صفر شکست سنگینی خورد.
تیـم ملـی فوتبـال بانـوان کشـورمان در نخسـتین
دیـدار برابر هند به تسـاوی بـدون گل رسـیده بود.
ملیپوشـان در آخریـن بـازی مرحلـه مقدماتـی
روز چهارشـنبه  6بهمـن بـه مصـاف چیـن تایپـه
میرونـد.

امیرحسین طبسی/سردار آزمون که تا پایان فصل با
باشگاه زنیت روسیه قرارداد داشت ،حاال با قراردادی
پنج ساله به باشگاه بایرلورکوزن آلمان پیوسته و از
فصل بعد در بوندس لیگا حضور خواهد داشت .مهاجم
 27ساله ایرانی در شرایطی به بوندس لیگا منتقل
میشود که پیشتر داریوش یزدانی ،مهدی پاشازاده و
علی موسوی در تیم لورکوزن بازی کردند و حاال آزمون
چهارمین ایرانی این تیم خواهد بود.
▪سرداربیستمینایرانیبوندسلیگا

5

سردار آزمون فصل آینده به عنوان بیست و یکمین ایرانی
تاریخ بوندس لیگا پیراهن لورکوزن را بر تن خواهد کرد.
سابقهحضوربازیکنانایرانیدرفوتبالآلمانبه 53سال
قبلبرمیگردد.اولینبازیکنانایرانیکهبهآلمانرفتند،
از بازیکنان نسل دوم فوتبال ایران بودند که در سالهای
گمنامی فوتبال ایــران به آلمان رفتند .بیوک جدیکار
اولین لژیونر ایرانی در فوتبال آلمان بود .بازیکن اسبق
تیم ملی ایران در دهه  30شمسی ،پس از بازی دوستانه
تیم ملی با ویکتوریا برلین آلمان در تهران مورد توجه این
تیم آلمانی قرار گرفت که در آن روزگار برای خود نامی در
فوتبال آلمان داشت .جدیکار در فصل  1957-58به
آلمان رفت و مدتی را در این تیم توپ زد و ماهانه 1500
مارک حقوق میگرفت .اما به علت درگذشت پدرش به
ایران بازگشت و دیگر به آلمان برنگشت.حضور بازیکنان
ایرانیدرفوتبالآلمانتایکدههبعدمتوقفشدتااینکه
دراوایلدهه 60شمسیچندتنازبازیکنانایرانیراهی
تیمهای گمنام آلمانی شدند.موج سوم حضور ایرانیها
در فوتبال آلمان بعد از درخشش تیم ملی ایران در جام
ملتهای  1996آغاز شد .علی دایی و کریم باقری به
همراه خداداد عزیزی به تیمهای بوندس لیگا پیوستند
که تحول جدیدی در فوتبال ایران بود .حضور بازیکنان
ایرانی در فوتبال آلمان بعد از جام جهانی  1998شدت

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس
استعفا کرد

بیشتری گرفت که البته در این میان بیشتر ترانسفرهای
انجام شده از سوی باشگاه استقالل ناموفق بود .بعد از
این ترانسفرهای ناموفق شاهد درخشش ستارگانی
همچون مهدوی کیا و هاشمیان و تا حدودی علی کریمی
درفوتبالآلمانبودیم.محمدرضاعادلخانی(اوبرهازن)،
رضا احــدی(روتوایــس اسن)،بیوک جدیکار(بایرن
مونیخ)،حمید علیدوستی(زالمور)،علی دایی(آرمینیا
بیلهفلد و بــایــرن و هــرتــا)،کــریــم بــاقــری(آرمــیــنــیــا
یرضامنصوریان(سن
بیل هفلد)،خدادادعزیزی(کلن)،عل 
پائولی)،مهدیمهدویکیا(بوخوم،هامبورگوآینتراخت
فرانکفورت)،وحید هاشمیان(هامبورگ،بوخوم،بایرن
مونیخ و هانوفر)،داریوش یزدانی(بایر لورکوزن)،مهدی
پـــاشـــازاده(بـــایـــر ل ــورک ــوزن)،ع ــل ــی مــوســوی(بــایــر
لــورکــوزن)،ســرژیــک تیموریان(ماینتس)،سیروس
دینمحمدی (ماینتس)،محرم نویدکیا(بوخوم)،رسول
خطیبی(هامبورگ)،علی کریمی(بایرن مونیخ و
شالکه)،احسان حاج صــفــی(افاسوی فرانکفورت)
بازیکنانی بودند که از فوتبال ایــران توانستند خود را
به فوتبال آلمان برسانند.البته در این بین بازیکنانی
همچون اشکان دژاگه،فریدون زندی،دانیال داوری و
امیر شاپورزاده به عنوان بازیکنان ایرانی االصل حضور
در بوندس لیگا را تجربه کردهاند.

▪سرداردرکنارمسیولواندوفسکی!

نکته مهم این که قــرارداد آزمــون از فصل بعد عملی
خواهد شد و او قــراردادش را تا پایان در زنیت سپری
میکند تا به صورت رایگان و به عنوان بازیکن آزاد به
لورکوزن بپیوندد.این انتقال در حالی آزاد صورت
گرفته که قیمت سردار آزمون در سایت ترانسفرمارکت
 25میلیون یورو بــرآورد شده و باشگاه آلمانی بدون
این که پولی به زنیت بدهد توانسته ستاره ایرانی را
به خدمت بگیرد.سایت ترانسفرمارکت با اشــاره به
همین موضوع سردار آزمون را به عنوان شانزدهمین
انتقال آزاد فوتبال جهان برشمرده است.روزنامه بیلد
آلمان هم با اشاره به همین موضوع به تمجید از مدیران
لورکوزن پرداخته و با تیتر «خرید طالی مجانی» به
تیزهوشی سران لورکوزن اشاره کرده است.پیش از این
بازیکنانی مثل مسی با ارزش  80میلیون یورو،دوناروما
با ارزش  60میلیون یــورو و لواندوفسکی با ارزشی
معادل  55میلیون یورو به عنوان بازیکن آزاد تیمهای
خود را به مقصد تیم جدیدشان ترک کردهاند.در این
فهرست میتوان به نامهای دیگری همچون ممفیس
دپای،امباپه،باالک و فیگو هم اشاره کرد که در زمان
خود به عنوان بازیکن آزاد توسط باشگا ههای بزرگ
اروپایی شکار شدهاند.

بیـژن ذوالفقارنسـب ،رئیـس هیئـت مدیـره
پرسـپولیس از سـمت خـود در ایـن باشـگاه
اسـتعفا کرد.حضـور سـریالی ذوالفقارنسـب کـه
بـه مـرد چنـد شـغله فوتبـال ایـران معـروف اسـت،
در برنامههـای تلویزیونـی بـا واکنـش بسـیار تنـد
هـواداران و منتقـدان فوتبـال رو بـه رو شـد بـه
طـوری کـه بسـیاری از چهر ههـای سرشـناس
پرسپولیس نیز به وزیر ورزش و جوانان درباره این
انتخـاب ایـراد گرفتنـد.وی طـی روزهای گذشـته
بـا اظهـارات عجیـب و غریـب و بیـان مطالـب ضد و
نقیـض میـزان اعتراضـات بـه رفتـار هیئـت مدیـره
را بـه شـکل عجیبـی افزایـش داده اسـت؛ جرقـه
ایـن اتفاقـات از بیاطالعـی وی نسـبت بـه یکـی
از جنجالیتریـن پروندههـای انضباطـی باشـگاه
پرسـپولیس آغـاز شـد.

عوارض بحران کرونا در اردوی
آبی پوشان

تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل در شرایطی
برگزار شد که مثل روزهــای گذشته شاگردان
فرهاد مجیدی با  11بازیکن تمرین کردند.
سیاوش یزدانی که از منفی شدن تست کرونایش
خبر داده بــود ،در تمرین آبــی پــوشــان حضور
نداشت.بحران کرونا و مثبت شدن تست مجدد
بازیکنان که دو شب پیش به آنها اعالم شده باعث
شد استقاللیها دیروز در نیمی از زمین با توپ کار
و حتی گلکوچک بازی کنند.

کاهش مبلغ پیشنهادی هال سیتی برای جذب صیادمنش

پیروزیپرگلفاینوردباگلزنیجهانبخش

واکنش اسدی به خستگی عجیب!

رسانههای ترکیه از دو روز پیش از توافق باشگاه هال سیتی با فنرباغچه ترکیه برای جذب اللهیار
صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان خبر دادند .به نظر میرسد باشگاه انگلیسی با تغییر موضع
خود ،پیشنهاد اولیهاش را کاهش داده است.در همین باره یاگز سابونسوگولو خبرنگار مطرح ترکیه
درباره آخرین وضعیت صیادمنش ،گفت :هال سیتی پیشنهاد اولیه خود را کاهش داده ولی بندی در
قراردادش گذاشته که در صورت فروش صیادمنش در آینده  50درصد مبلغ فروش به جیب فنرباغچه
میرود.پیش از این باشگاه هال سیتی برای خرید صیادمنش مبلغ 4/5میلیون یورو ارائه کرده بود
تا به صورت دایمی این بازیکن را به خدمت بگیرد .اما نظر این باشگاه عوض شده و مبلغ پیشنهادی را
کاهش داده است.صیادمنش در سال  2019از استقالل با مبلغ  750هزار دالر با قراردادی پنج ساله
به فنرباغچه پیوست .این بازیکن جوان در آن زمان جایی در ترکیب تیم بزرگ ترکیهای نداشت و به همین
دلیل در دو مقطع به صورت قرضی برای استانبول اسپور و زوریای اوکراین بازی کرد .در صورت نهایی شدن
انتقال این بازیکن به صورت دایمی  20درصد مبلغ این انتقال به جیب باشگاه استقالل میرود.

فاینورد در هفته بیستم رقابتهای لیگ فوتبال هلند در مصاف با
نایمخن در روز گلزنی جهانبخش به پیروزی پرگل دست یافت.از
هفته بیستم رقابتهای لیگ فوتبال هلند (اردیویسه) فاینورد
میزبان نایمخن بود و با نتیجه پرگل  4بر یک به برتری دست
یافت.در این بازی علیرضا جهانبخش از ابتدا در ترکیب
تیمش حضور داشت و در دقیقه  64موفق به گلزنی شد تا
مقابل تیم سابق خود دروازه این تیم را باز کند.بازیکن ایرانی
در دقیقه  84تعویض شد.فاینورد با این برد  42امتیازی شد و
در رده سوم قرار دارد.نایمخن با  26امتیاز مکان نهم را در اختیار
دارد .گفتنی است جهانبخش پس از مدتها پایش به گل باز شد
و شاید همین گل باعث شود انتقادها از او در هلند کمتر شود.

پرسپولیس در حالی سه امتیاز دیــدار مقابل فــوالد خوزستان را در هفته
شانزدهم لیگ برتر فوتبال کسب کرد که یحیی گلمحمدی برای حفظ تک گل
تیمش توسط مهدی عبدی تعویضهایی را در دقایق پایانی بازی انجام داد.رضا
اسدی یکی از تعویضهای دقایق پایانی این تیم بود که در دقیقه  ۹۲وارد زمین
شد تا در دو دقیقه پایانی از وقتهای اضافی به حفظ توپ بپردازد و در خط
حمله بازی کند.هافبک گران قیمت پرسپولیس که با سر و صدای فراوان در
تابستان به پرسپولیس آمد ،در اولین استارت خود روی ارسال عمقی میالد
سرلک با مدافع آخر فوالد تک به تک شد اما به طرز عجیبی نتوانست روی توپ
کنترل داشته باشد و خستگی مفرط او سوژه کاربران مجازی شد.همین موضوع باعث
واکنش رضا اسدی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام شد و اعالم کرد« :یه نیم فصل
به خاطر عشق به تیمم با توهین و سکوت گذشت؛ چهار ماه بیشتر نمونده».

ویژه

فردا؛ جلسه سرنوشتساز کمیته استیناف

جدول لیگ تغییر میکند؟!

گروهورزش/کمیتهانضباطیفدراسیونفوتبالبیستوپنجم
آذر ماه آرای خود را درباره شکایتهای صورت گرفته مربوط
به بازیکن گابنی باشگاه گلگهر سیرجان صادر کرد که بر
این اساس ،نتایج بازیهای گلگهر مقابل سپاهان ،پیکان و
استقالل 3برصفربهسودحریفاناعالمشد.درگزارشکمیته
انضباطی اشاره شده است که پلیس فتا درباره ایمیلهای
ارسالی به فدراسیون فوتبال ،گزارش  51صفحهای ارائه
کرده است.حاال این پرونده با درخواست باشگاه گل گهر
برای تجدید نظر در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در
حال بررسی است .در همین خصوص قرار است روز سهشنبه
هفته جــاری(فــردا) جلسهای سرنوشتساز دربــاره پرونده
باشگاه گلگهر در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برگزار
شود.پرونده اعتراض باشگاه گلگهر سیرجان به رأی کمیته
انضباطی درباره استفاده این تیم از اریک بانیاما به یکی از
پروندههای مهم کمیته استیناف طی روزهای اخیر تبدیل
شده است.در همین زمینه نیز در تاریخ  21دی ماه جلسهای
در کمیته استیناف با حضور وکالی باشگاههای گلگهر،
استقالل ،سپاهان و پیکان برگزار و دفاعیات طرفین در این
جلسه شنیده شد.حاال و پس از گذشت چند هفته از روند این
پرونده ،قرار است روز سهشنبه هفته جاری جلسهای مهم و
سرنوشتساز در کمیته استیناف برگزار شود و به احتمال
فراوان در پایان این جلسه رأی نهایی درباره پرونده بازیکن
گابنی تیم گلگهر صادر خواهد شد .با رأی کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال در تاریخ 25آذر ماه تیم گلگهر سیرجان به
دلیل استفاده غیرمجاز از اریک بانیاما در سه دیدار خود مقابل
استقالل،سپاهانوپیکانبانتیجه 3برصفربازندهاعالمشده
بود و بر اساس همین رای تغییرات در جدول رده بندی لیگ
اعمال شد و در صورت تایید رای قبلی جدول به همین شکل
باقیخواهدماندواگررایکمیتهانضباطیتاییدنشودجدول
رده بندی لیگ دستخوش تغییراتی خواهد شد.

اعالمفهرستجدیدتیمملیوحضوریکچهرهتازهوارد

دعوت از 3استقاللی و بازگشت طارمی و حضورکنعانی در فهرست!
دراگــان اسکوچیچ فهرست مد نظر خــود را برای
بــازی با عــراق و امــارات اعــام کــرد.در شرایطی که
همه منتظر اعــام فهرست تیم ملی بــرای بــازی با
عراق و امارات بودند ،سرانجام این خبر در خروجی
وب سایت رسمی فدراسیون قرار گرفت تا مشخص
شــود اسکوچیچ  27بازیکن را در فهرست اصلی
خود قرار داده و چند بازیکن هم در فهرست ذخیره
حضور دارند.فهرست اعالم شده چند نکته دارد؛
دعوت از طارمی و بازگشت این مهاجم مغضوب به
تیم ملی ،حضور کنعانی زادگان مدافع جنجالی تیم
ملی در فهرست با وجود درز اخباری مبنی بر حذف
و محرومیت اواز تیم ملی و حضور سیاوش یزدانی
مدافع استقالل در فهرست تیم ملی و قرار گرفتن زبیر
نیک نفس و عارف آقاسی دو بازیکن دیگر استقالل در
فهرست ذخیره و دعوت نکردن از امیرحسین حسین
زاده و مهدی مهدی پور دو بازیکن تاثیر گذار استقالل
در هفتههای اخیر به دلیل ابتال به کرونا .با توجه به
این موضوع بازی استقالل  -هوادار به طور قطعی
لغو خواهد شد .شهاب زاهدی بازیکن ایرانی زوریا

لوهانسک اوکراین هم تنها تازه وارد فهرست تیم ملی
است ،بازیکنی که همراه صیادمنش عملکرد خوبی
در تیم زوریای اوکراین داشتند .فهرست تیم ملی به
تفکیک پستها به شرح زیر است:
دروازه بانان:
علیرضا بیرانوند (بوآویشتای پرتغال) ،امیر عابدزاده
(پونفرادینای اسپانیا) و پیام نیازمند (پورتیموننزه
پرتغال)
مدافعان:
صــــادق مــحــرمــی (دیـــنـــامـــوزاگـــرب ک ــرواس ــی)
محمدحسین کنعانی زادگــــان (االهــلــی قطر)
شجاع خلیل زاده (الــریــان قطر) ،مجید حسینی
(کــایــســری اســپــور) ،امــیــد نــورافــکــن (ســپــاهــان)
مــیــاد مــحــمــدی (آاک آتـــن یـــونـــان) ،ســیــاوش
یــزدانــی (اســتــقــال) و صــالــح حــردانــی (فـــوالد)
هافبک ها:
سعید عــزت اللهی (الــغــرافــه قــطــر) ،میالد سرلک
(پــرســپــولــیــس) ،احــســان حـــاج صــفــی (آاک آتــن
یونان) ،وحید امیری (پرسپولیس) ،مهدی ترابی

(پرسپولیس) ،احمد نوراللهی (شــبــاب االهلی
امارات) ،سامان قدوس (برنتفورد انگلیس) ،علیرضا
جهانبخش (فاینورد هلند) ،علی قلی زاده (شارلروای
بلژیک) و اللهیار صیادمنش (فنرباغچه ترکیه)
مهاجمان:
مهدی طارمی (پورتو پرتغال) ،سردار آزمون (زنیت
سن پترزبورگ) ،کریم انصاری فرد (آاک آتن یونان)،
کاوه رضایی (ادهورلی لوون بلژیک) ،مهدی قایدی
(شباب االهلی امـــارات) ،شهاب زاهــدی (زوریــا
لوهانسک اوکراین)
فهرست انتظار:
محمدرضا اخباری ،دانیال اسماعیلی فرد ،عارف
آقاسی ،کمال کامیابی نیا ،زبیر نیکنفس ،سروش
رفیعی
گفتنی است تیم ملی ایران  7بهمن در مقابل عراق
قــرار میگیرد و  12بهمن نیز به مصاف امــارات
خواهد رفــت که هر دو بــازی در ورزشــگــاه آزادی
برگزار میشود.

دی بروین به رکورد بکام در لیگ برتر رسید
دیـــــدار تــیــمهــای فــوتــبــال ســاوتهــمــپــتــون و
منچسترسیتی در هفته بیست و سوم لیگ برتر
انگلیس با تساوی به پایان رسید .در ابتدای این
دیدار و در دقیقه  ۷واکر پیترز برای میزبان گلزنی
کرد ولی در نهایت سیتی که نمیخواست بازنده
باشد به وسیله آیمریک الپورته به گل تساوی رسید
تا سریال بردهای پیاپی این تیم خاتمه یابد.در این

دیدار کوین دی بروین یک پاس گل برای سیتیزنها
به ثبت رساند .برای بازیکن بلژیکی ،این پاس گل
هشتادمین پاس گل در لیگ برتر بود .بر اساس
ایــن شاخص ،او با دیوید بکام ،هافبک پیشین
منچستریونایتد برابری کرد .شایان ذکر است که
دی بروین به  ۶۹بازی کمتر نیاز داشت تا به این
رکــورد برسد .در واقــع دی بروین در  ۱۹۷بازی

توانست  ۸۰پاس گل بدهد و بکام در  ۲۶۶بازی
این تعداد پاس گل را داشت .رایان گیگز با ۱۶۲
پاس ،سسک فابرگاس ( ،)۱۱۱وین رونی (،)۱۰۳
فرانک لمپارد ( ،)۱۰۲دنیس برکمپ ( ،)۹۴دیوید
سیلوا ( ،)۹۳استیون جرارد ( )۹۲و جیمز میلنر
( )۸۶باالتر از دی بروین در ردههای اول تا هشتم
بیشترین پاس گل در تاریخ لیگ برتر قرار دارند.

سوژه

جدایی قطعی  4بازیکن از استقالل
نگرانی هواداران از خالی شدن تیم و ناکامی
در نقل و انتقاالت!

سرمربی تیم فوتبال استقالل برای نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم ،چهار
بازیکنراازتیمشکنارخواهدگذاشتوسهبازیکنجدیدویکبازیکنقبلی
آبی پوشان را برای ادامه رقابتها اضافه خواهد کرد.آبی پوشان تنها یک
بازی تا تعطیالت نیم فصل دارند تا بعد از آن به صورت رسمی نقل و انتقاالت
زمستانیشانراآغازکنند.ازآنجاییکهجذببازیکنجدیدبرایاستقالل
مقدورنیستمگرآنکهبازیکنیازفهرستاینتیمخارجشود،مجیدیناچار
است ابتدا جدایی چند بازیکن را قطعی کند تا بتواند به جای آنها بازیکن
جدیدی جذب کند .بابک مرادی اولین بازیکن جدا شده استقالل بود که
چند روز پیش جداییاش از این تیم اعالم شد و حتی از تیم هوادار پیشنهاد
دارد؛ اما هنوز توافق سه طرفه بین دو باشگاه و مرادی حاصل نشده است.
دو روز پیش هم از سوی سرپرست تیم استقالل رسم ًا به محمدرضا آزادی
و فردین رابط اعالم شد حق حضور در تمرین را ندارند و میتوانند تیمهای
جدید خود را برای انتقال اعالم کنند .به این سه نفر باید رشید مظاهری
دروازهبانمغضوبآبیها راهماضافهکردکهمدتهاستحتیدرفهرست
 ۲۰نفرهبازیهمقرارنداردوتنهاباآبیپوشانتمرینمیکند.باقطعیشدن
خروج چهار بازیکن از فهرست استقالل چهار جای خالی در فهرست آنها
باز میشود که یکی از آنها با نام عارف غالمی پر خواهد شد تا چنین به نظر
آید که حداقل سه بازیکن جدید در فهرست خرید مجیدی برای نیم فصل
دوم قرار دارند .مجیدی در حالی قلم قرمز روی چهار بازیکن تیمش کشیده
که هنوز اسم بازیکنان مد نظرش اعالم نشده یا اگر هم شده رسانهای نشده
است .البته از صالح حردانی بازیکن فوالد و علیرضا کوشکی بازیکن پیکان،
یک بازیکن برزیلی و صفا هادی هافبک تیم 23ساله تیم ملی عراق و باشگاه
نیروی هوایی این کشور به عنوان گزینههای مد نظر سرمربی استقالل یاد
میشود .با این حال هواداران استقالل که از خالی شدن تیم شان تجربه
خوبی ندارند،نگران این خانه تکانی و ناتوانی در جایگزین کردن نفرات
جدید هستند به ویژه این که زمزمه مشمول خدمت سربازی شدن دو مدافع
اصلیتیمهمشنیدهمیشودوشایدسیاوشیزدانیومحمدحسینمرادمند
تا پایان مسابقات نتوانند استقالل را همراهی کنند.

